ARTS
AARHUS UNIVERSITET

Møde den: 24. marts 2021 kl. 9-11.30
Virtuelt møde via Zoom
Uddannelsesnævnsmøde Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier

Deltagere:
Undervisere: Jørn Borup (afdelingsleder og UN-forperson), Henrik Reintoft Christensen, Marianne Qvortrup Fibiger.
Studerende: Amanda Nilson, Hibo Mohamed Hasan (ny UN-næstforperson), Søren
Gad Hvas.
Observatører: Ibrahim Elsayed (VIP, AIS), Thomas Brandt Fibiger (VIP, AIS), Morten Bjørnsen (studievejleder), Morten Hvas (studievejleder), Mette Marie Aavild Juhl
(studievejleder), Kristine Ørnsholt (afdelingskoordinator).
Fraværende:
Mark Sedgwick (VIP, AIS), Sophie Horne (afgående UN-næstforperson, studerende
AIS), Laura Christine Swift (studerende, AIS), Louise Wennemoes Bjerregaard
(SNUK).

1. Godkendelse af dagsorden
Uddannelsesnævnet (UN) godkendte dagsorden.
2. Opfølgning fra sidste UN-møde
UN fulgte op på forrige UN-møde, den 24. februar 2021, herunder:

Afleveringstidspunkt for 48-timers eksamener
SNUK har siden sidste UN-møde undersøgt hos UVAEKA om, udlevering og aflevering af en 48-timers eksamen kunne være i en tidsperiode fra kl. 10 til kl. 10. Dette
kan desværre ikke lade sig gøre, da det er en fastlagt regel for alle bundne hjemmeopgaver, at udleveringstidspunktet er kl. 14.
Sprogpolitik på KA Arabisk- og Islamstudier
UN spurgte ind til sprogpolitikken ift. KA Arabisk- og Islamstudier (AIS) og internationale studerende på forrige UN-møde. UN blev orienteret om, hvordan afdelingen og
studievejledningen skal forholde sig til internationale studerende ift. sprog på uddannelsen, da internationale studerende kan følge dele af KA-uddannelsen:
Alle studerende har krav på at kende sproget på udbuddene minimum et semester før
det udbydes i kursuskataloget. Deadline for oplysning af undervisningssprog i kursuskataloget er hhv. 1. april og 1. oktober (det kan blive afklaret før med UVAEKA på
semesterkoordineringsmøder), og det er ved denne skæringsdato, at afdelingen står
inde for det valgte sprog. Ift. internationale studerende skal der markeres i kursustype på kursusudbuddene, at de kan tages af ”udvekslingsstuderende”. Kurserne skal
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derfor angives med, om de er egnet til at blive fulgt af udvekslingsstuderende. De internationale studerende kan i kursuskataloget afgrænse en søgning ud fra ”udvekslingskurser”, hvormed de således har en forventning om, at undervisningssproget er
engelsk. Studievejledningen kan derfor vejlede internationale studerende ift. specifik
søgning på kursustype i kursuskataloget og sproget angivet på udbuddene, som de får
kendskab til et semester i forvejen.
KA AIS er en dansk akkrediteret uddannelse, hvilket betyder, at halvdelen af uddannelsens undervisning skal foregå på dansk. 3. semester og specialet tæller med i opgørelsen af om halvdelen af uddannelsen er på dansk. Afdelingen vil gerne udbyde mere
engelsksproget undervisning og undersøger muligheder ift. sprogpolitikken. De udvekslingsstuderende, man har haft (på AIS) har bidraget positivt til undervisningen.
Bilag 2.1 Godkendt referat UN-møde RV og AIS 24.02.2021
3. Ny UN-næstforperson og SN-repræsentant (orientering)
UN blev orienteret om, at Hibo Mohamed Hasan overtager rollen som studerende
SN-repræsentant og UN-næstforperson, samtidig bliver Laura Christine Swift UNmedlem, da Sophie Horne ønsker at udtræde af UN og SN.
4. Nyt fra afdelingen
Genåbning
Det er endnu ikke specifikt, hvordan det skal udmøntes her. Der vil fortsat være online undervisning og eksamen i F21. Afdelingen afventer flere meldinger om genåbningen på universitetet.

Optag på KA
Religionsvidenskab (RV): 14 ansøgere med førsteprioritet til kandidaten, hvoraf størstedelen har retskrav. Vi har et loft på 18.
AIS: 9 ansøgere med førsteprioritet til kandidaten, hvoraf størstedelen har retskrav.
Kvote 2-optag

BA AIS
BA RV

2020
1.prioritet
12
30

I alt
42
95

2021
1.prioritet
11
27

I alt
33
108

Udvikling
1.prioritet
-8 %
-10 %

Kvote 2 ansøgninger til BA på IKS 15. marts 2020 og 15. marts 2021

Summerskoleophold på AIS
Status på udlandsopholdet i dette semester: Situationen i Oman og Egypten er fin. De
studerende trives og får et godt udbytte af både undervisning og ophold i øvrigt. Situationen i Jordan er anderledes, fordi smittetallet stiger og samfundet i store træk er
lukket ned. De studerende giver udtryk for, at undervisningen er god, men at situationen i øvrigt er svær, hvorfor de overvejer deres muligheder. VIP Ibrahim Elsayed og
Thomas Fibiger har haft møde med de studerende og står til rådighed for sparring.
UN tager en status på næste møde.
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5. Nyt fra fagrådene
Fra fagrådet på RV
BA-projekt workshop: Totem holder en workshop. Der var positiv stemning for at
gøre noget på fagrådsniveau (måske i juni).
Karriereveje: Arrangementet foregår i samarbejde med studievejledningen.
SoMe-indsats for at få mere gang i det.

Fra fagrådet på AIS
Drøftelse af udlandssemester.
6. Nyt fra studievejlederne
Fra studievejledningen AIS
Årgangsmøde for 2. semester af KA den 24. marts.

Fra studievejledningen RV
Årgangsmøde for 2. semester afholdt: Ikke stort fremmøde. De studerende har det
svært under nedlukningen, og flere tvivler på, om det er den rigtige uddannelse. Generel bekymring for de studerende på 2. semester. På AIS holder Thomas Fibiger studieprocessamtaler med de studerende efter påske. Man kunne overveje det samme på
2. semester.
Der har været en stor interesse for tilvalg, som har ansøgningsfrist nu. Særlig interesse for karrieremuligheder.
Arrangementet ’karriereveje for religionsvidenskabere’ bliver den 11. maj. Fagrådet
bliver involveret.
Afdelingsleder påpegede, at der gerne må tænkes på gode ideer til genåbning, også på
fagrådsniveau. Der blev foreslået at lave Break-out rooms, inden undervisningen
starter.
7. Nyt fra Arts Studier
UN blev orienteret om nyheder fra Arts Studier i marts 2021, herunder at Arts pr. 1.
februar har ansat en trivselskoordinator, Amanda Krogsgaard Timmermann. Sammen med de studerende og foreningerne på Arts skal hun have fokus på at skabe tiltag, der kan understøtte de studenterdrevne aktiviteter i en tid, hvor studiemiljøet og
de studerendes trivsel er udfordret. Trivselskoordinatoren er ansat året ud. Foreninger i afdelingen har endnu ikke hørt noget.

Nyhedsbreve fra Arts Studier kan altid findes via følgende link: https://medarbejdere.au.dk/fakulteter/ar/til-undervisere-paa-arts/nyhedsbrev-fra-arts-studier/
Bilag 6.1 Nyhedsbrev Arts Studier marts 2021
Behandling af nødstudieordninger Religionsvidenskab og Arabisk- og
Islamstudier sommereksamen 2021 (beslutningspunkt)
Afdelingsleder er blevet bedt om at udarbejde en plan for, hvordan der kan afholdes
eksamen virtuelt, da eksamenerne i sommeren 2021 som udgangspunkt er besluttet
til at være online.
8.
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Fakultetets uddannelsesledelse har besluttet, at vi som udgangspunkt omlægger til
zoom. Tilsvarende er for skriftlige tilsynsprøver de korte bundne hjemmeopgaver.
Nødstudieordninger træder kun i kraft ved nedlukning af universitetet. I kan læse
mere om retningslinjer for afholdelse af sommereksamen 2021 her: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/.
Afdelingsleder har ud fra disse udgangspunkter samt erfaringer fra tidligere udarbejdet en plan for omlægning af eksaminerne, som UN bedes behandle og indstille til
godkendelse i SN. Prøver markeret med grøn i bilag 3.1 er omprøver for fag i andre
semestre (skæve omprøver), som skal afholdes til sommer 2021.
Der blev stillet spørgsmål til de 10 minutters indlagte pause til eventuelle tekniske
udfordringer. Der var ikke ønske om at bibeholde dem med undtagelse af en enkelt
disciplin. Der blev desuden spurgt ind til, hvis der er problemer, hvem der så har ansvaret. Der findes en beskrivelse af forløbet ved tekniske udfordringer på studieportalen. De studerende bruger ikke et prøveforsøg. Se link: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/corona-informationfraarts/onlineeksamenpaaarts/.
Beslutning:
UN godkendte oversigten over omlægning af prøver og nødstudieordninger for Religionsvidenskab og Arabisk- og Islamstudier, og indstillede dem til godkendelse i SN.
Opfølgning:
Louise Wennemoes Bjerregaard vil gøre materialet klar til SN efter UN-mødet.
Bilag 7.1 Samlet oversigt over omlægning af prøver S21 - RVAIS
Bilag 7.2 Nødstudieordninger S21 - RVAIS
Bilag 7.3 Procesplan for nødstudieordninger sommer 2021
9. UN-spørgsmål til undervisningsevaluering E2021 (beslutningspunkt)
UN har mulighed for at vælge nogle obligatoriske spørgsmål på uddannelsesniveau –
ud over de 2 obligatoriske AU-spørgsmål. Disse spørgsmål vil dermed være med i alle
undervisningsevalueringer på afdelingens uddannelser. UN skulle beslutte sig for relevante spørgsmål til undervisningsevaluering i efteråret 2021. UN valgte i december
2020 følgende spørgsmål til undervisningsevaluering i foråret 2021:

”Undervisningsforløbet har bidraget til at forbedre mine færdigheder i at håndtere
problemstillinger inden for fagområdet.”
(AR-003, 5 Point Scale)
”Kursusmaterialet gav god mening i forhold til det, vi skulle lære.”
(AR-014, 5 Point Scale)
”Det er min oplevelse, at underviseren har forsøgt at tage højde for ting, vi nævnte
ved midtvejsevalueringen.”
(Ikke fra spørgsmålsbanken, 5 Point Scale)
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Beslutning:
UN valgte at bibeholde spørgsmålene i ovenstående fra foråret 2021 til efteråret 2021.

Opfølgning:
Louise Wennemoes Bjerregaard efter UN-mødet sende de valgte spørgsmål til uddannelseskonsulenten på IKS.
10. Styrkelse af den interne organisering på Arts (drøftelsespunkt)
Fakultetsledelsen har besluttet at invitere til sonderende drøftelser vedr. organiseringen på Arts, jf. bilaget ”Styrkelse af den interne organisering på Arts”– med mulighed
for at indsende skriftlige input til fakultetsledelsen på baggrund af drøftelserne.

Følgende enheder/råd/udvalg/nævn på Arts inviteres til at deltage:
Institutter (Institutledelse, Institutforum, afdelinger, samarbejds- og arbejdsmiljøudvalg, studienævn, uddannelsesnævn, forskningsudvalg), ACA, Akademisk Råd,
FAMU/FSU, Ph.d.-udvalget/ph.d.-programledere, samt Uddannelsesforum.
Proces:
• 4. marts: Drøftelserne sættes i værk
På fakultetsniveau sendes sagen til drøftelse på flg. ordinære møder:
• 18. marts: FSU/FAMU (+ samt evt. et ekstra møde, hvis 18.3. er for tidligt)
• 22. marts / 27. april: Uddannelsesforum
• 27. april: Akademisk Råd
• 3. maj: Ph.d.-udvalget
• 4. maj: Deadline for indsendelse af input til fakultetsledelsen
• Juni: Fakultetsledelsen træffer beslutning om enten at gå videre ift. at foretage visse justeringer i den indre organisering inden for den eksisterende institutstruktur, eller om der iværksættes en høring i efteråret 2021 vedr. etableringen af et fjerde institut.
Input til fakultetsledelsen sendes til Marie Louise Gammelgaard i fakultetssekretariatet på e-mail: mlg@au.dk.
UN drøftede punktet. Der var enighed om at afvente, men også en opmærksomhed
på, at det kan have konsekvenser for afdelingen. Afdelingen deler f.eks. ph.d.-program med Globale studier. Der var desuden en udbredt enighed om, at der ikke er interesse i at flytte AIS.
Bilag 10.1 Notat - Styrkelse af den interne organisering på Arts 25.02.2021
11. Pensumregel (drøftelsespunkt)
På baggrund af en specifik sag nævnt af Fagrådet vedr. en studerende på BA Arabiskog Islamstudier 6. semester, der havde manglet information omkring ændret pensum, ønsker UN på dette møde at drøfte pensumreglen generelt.
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Reglerne ift. pensum på senere prøveforsøg er beskrevet på følgende under ’information om omprøve’: https://studerende.au.dk/studier/fagportaler/arts/eksamen/omproeve%28re-eksamen%29/
UN spurgte ind til, hvad processen er, hvordan de studerende bliver gjort opmærksomme på, at det er deres ansvar. Punktet medtages igen på næste møde.
12. Forslag til kommende møder
12.1 Forslag til kommende UN-møder
• Drøftelsespunkt om mentorordningen i samarbejde med VEST (maj)
• Drøftelse af feedbacktimer (AIS handleplaner) (efteråret)
• Drøftelse om det nye universitetsnetværk og samarbejdsmulighederne ift. AIS
(AIS handleplaner)

12.2 Forslag til punkter, som skal foreslås til behandling i SN
13. Evt.
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